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BIyond – BI, Big Data and Analytics 

 

www.BIyond.co.il 

 

 

BIyond – פרופיל חברה 
  

 

BIyond פתרונות ניסיון רב בתכנון ויישום  תבעלמובילה,  פרוייקטיםחברת  נההיBI ,Big Data  

  .Analytics-ו

 .Data-מ ערך עסקי להפיקוארגונים  חברותאנחנו מסייעים ל

 

יודעים לטפל הן בהיבטים  אשר, בעלי רקורד מוכח של שנים רבות במגזרי תעשייה שוניםמומחים לחברה 

  .Data-הטכנולוגיים והן בהיבטים העסקיים של הפקת המקסימום מ

 .גבוהה מקצועיותת רמבאמצעות  מושגאשר שאנו מביאים ללקוחותינו,  סקייעהערך באנו גאים 

 

 של לקוחותינו.  Trusted Advisorsאנחנו מאוד מאמינים באינטגריטי מקצועי, בהיותנו 

מעצם העובדה שאיננו שותפים עיסקיים של אף ספק חומרה או ייעוץ בלתי תלוי אנו מקפידים מאוד על 

 .טובת הלקוח לנגד עינינו בכל עתרק כך ש ,תוכנה

 

 Enterpriseארגוני על לקוחותינו נמנים עשרות ארגונים בארץ ובעולם, מסטארטאפים קטנים ועד 

הלקוחות מתאפשר בזכות היכולת הגדול של מגוון ה. (/http://biyond.co.il/customers)ראה  בינלאומיים

לתפור את הפתרון הנכון והמקצועי להיכנס במהירות לכל תחום עיסקי, מורכב ככל שיהיה, והייחודית שלנו 

 לסביבתו הטכנולוגית וליכולתו התקציבית. בהתאםביותר לצורך הספציפי של כל לקוח ולקוח, 

  

 

 :כגון ,שירותים של מגוון רחב ללקוחותינו יםמציע אנו

1. (DAR)Data & Analytics Roadmap :  תוכנית אסטרטגית למינוף המידע העיסקי הכנת

  .בארגון

)פלטפורמת האופטימלית הטכנולוגיה הובלת תהליך הערכת ובחירת  :ולוגיהנת טכבחיר .2

Data ,BI כלי ,ETL , טכנולוגיותBig Data ,אסטרטגיה העסקיתלתאים אשר ת ('וכו. 

כל ההיבטים ב מומחית BIyond :מקצה לקצהBig Data Analytics -ו BI יישום פתרונות .3

במגוון רחב של  ,מקצה לקצהמתקדמים  Big Data Analytics-ו BI פתרונותשל יישום 

 .טכנולוגיות

 של במגוון שימוש תוך, Machine Learning-ו Data Scienceפתרונות תכנון ויישום  .4

 Social Networks Analysis ,Semantic Webלדוגמא: . וטכנולוגיות מודלים

Processing ,Text Mining ועוד . 

בחירת ספקים, : מקצה לקצה וניהולו תכנון הפרוייקט :Big Data-ו BIי פרויקטתכנון וניהול  .5

לו"ז בהיבטי תקציב, הפרוייקט ובקרת , ניהול ניהול סיכונים, , ישיבות סטטוסהיגויועדת הובלת 

 , וכיוב'.התוצרים איכותו

6.  RFI/RFP: כתיבת RFI/RFP  לפתרונותBI ,Big Data ו-Analytics 

7. Business & Data Analysts: של עם הלקוח על הגדרה ויישום  אנליסטים שעובדיםKPIs 

 Data-מה ערך עסקיעיסקיים ולהפקת ביצועים למדידת רלוונטיים 

 ועוד... .8
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